Hej och välkomna till hösten 2016 med oss på Mellanvångens förskola!
Här kommer lite samlad information om hösten på förskolan:
-

-

-

Likabehandlingsplanen är reviderad i januari 2016 och finns på förskolans hemsida.
Tilläggen för ht 16 kommer att göras inom snar framtid.
Föräldramöte är 13 september kl 18.00 – 19.30. Vi börjar tillsammans i matsalen på
Mellanvångskolan och efter ca 30 min skiljs vi åt för att fortsätta mötet på respektive
avdelningar. Innehåll: Kvalitetsplan, värdegrundsarbete, tema för läsåret, nya
tillämpningsföreskrifter, V klass.
Kvalitetsplanen håller på och revideras och kommer inom kort att läggas ut på förskolans
hemsida.
Tillämpningsföreskrifterna kan ni ta del av på vår hemsida.
Hela förskolan kommer att arbeta med samma tema. Det arbetet leds av vår
utvecklingsledare Bodil Öhlander. Vi berättar mer på föräldramötet!
Förskolan kommer att hålla kvällskonferenser mellan kl 16.30 – 18.30 följande datum:
31 augusti
29 september
7 november
5 december
Mellan kl 16.30 – 17.30 kommer vi att ha vikarier i verksamheten.
Den 24 oktober har vi förskoleråd kl.18.00 – 19.00!
Vi öppnar 6.30 och är sammanslagna till kl 7.15. Därefter går alla till sina avdelningar.
Från kl16.20 är vi återigen sammanslagna på avdelning Nallen där vi stänger. Då ni
kommer och hämtar ert barn vill vi att ni säger hejdå till personalen och går till barnens
ordinarie avdelning för att hämta kläder och skor. Sedan går ni ut genom förskolans
huvuddörr som ligger bredvid köket. Dörren har smäcklås och ska hållas låst så att inte
obehöriga kan komma in. Detta i syfte för att få en lugnare avslutning på dagen.

Pågående arbete på förskolan:
Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla pedagogiska miljöer, detta i syfte att göra miljön
inbjudande, inspirerande och mer funktionell. Vårt samarbete med folkbiblioteket kommer att
fortsätta likaså arbete med bokpåsarna. Under sommaren har våra sovlådor blivit klara och det är
vi särskilt glada över. Ett genomgående tema på förskolan kommer att handla om
kommunikation.

Personal och skolledning på Mellanvångens förskola!

